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  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 6  ης    ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   59/2015     

ΘΕΜΑ   :   
« Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα 

με το άρθρο 77 του Ν .3852/2010 ».

Στη  Θήβα,  σήμερα   στις 9   του  μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ   του  έτους  2015 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ   και  ώρα  18:30 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Θηβαίων  συνήλθε  σε 

τακτική  δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4877/5-3-2015 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του κ.  ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  επί 

σύνολο  33 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης  28 
Δημοτικοί Σύμβουλοι  και ονομαστικά οι :

  Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Αθ. Κοκοντίνης(Πρόεδρος) Αλεξ.Μακρή Π.Σαμιώτης – Δ.Κ. Θήβας
2. Γ. Γεωργακόπουλος Ι.Ραχούτης Χρ.Κοκοντίνης – Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
3. Δ.Γιαννίκας Αθ.Σκούμας Γ.Κιούσης – Τ.Κ. Δομβραίνας
4. Σ.Δρένιος Αντ.Τουλουμάκος Χ.Τσαραμπάρης – Τ.Κ.Λεύκτρων
5. Αν.Καμούτσης Π.Παπαναστασίου Ευστ.Κεφαλάς-Τ.Κ. Ξηρονομής
6. Β.Κατσάρας Αλ.Φίλης – Τ.Κ. Πλαταιών
7. Σπ.Κίτσος
8. Ι.Κοντού
9. Δ.Κουτσοδήμος
10. Γ.Μητσάκης
11. Ι.Παπαδημητρίου 
12. Αλ.Στάικος
13. Ν.Στρατέλος
14. Γ.Σκαλής
15. Δ.Τουτουζας
16. Π.Τσαραμπάρης
17. Χ.Τσίτρας
18. Κ.Τυρινόπουλος
19. Κ.Χαρέμης
20. Αν.Χατζησταμάτης
21. Στ.Χαλβατζής
22. Κ.Βενιζέλος
23. Θ.Κιούσης
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24. Π.Μέξης
25. Γρ.Παπαβασιλείου
26. Κ.Τριάντη
27. Ι.Κόρδατζης
28. Γ.Κατσέλης

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα Δήμητρα 

για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ/λίου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα  της ημερησίας διατάξεως, αναφέρει τα εξής: 

Σύμφωνα με τις παρ.1 & 2 του άρθρου 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν με την 

παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και το άρθρο 4 του ν. 4257/2014 ορίζεται ότι:

«1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου,  επιλέγεται,  κατόπιν  προκηρύξεως  που  δημοσιεύεται  στην  ιστοσελίδα  του 

δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και 

της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο 

του  δημοτικού  συμβουλίου  κατά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  επιλογής.  Ως 

συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, 

περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα 

κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία 

του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την 

εγκατάσταση των αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με 

απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων 

(2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η 

ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται  κατά  την  ίδια  ή  μεταγενέστερη  συνεδρίαση με  την  ίδια 

πλειοψηφία.  Είναι  επιτρεπτή  με  την  ίδια  πλειοψηφία  και  την  αυτή  διαδικασία  η 

ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του,  με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.» 

Στην εγκύκλιο 27230/07.06.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνονται τα εξής:

«Σημειώνεται επίσης ότι  για την εκλογή του Συμπαραστάτη ισχύουν τα κωλύματα των 

άρθρων  14  και  116  του  Ν.  3852/  2010,  όπως  αναφέρονται  στα  άρθρα  77,  παρ.  1 

προτελευταίο εδάφιο και 179, παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο του ιδίου νόμου. Επομένως 

δεν υφίσταται κώλυμα εκλογής δικηγόρου στη θέση του Συμπαραστάτη.

Η διαδικασία για την επιλογή του Συμπαραστάτη αρχίζει με την έκδοση προκήρυξης για 

την πλήρωση της θέσης.  Η προκήρυξη μπορεί  να εκδίδεται,  κάθε φορά, και  μετά το 
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πέρας της δεύτερης ανεπιτυχούς εκλογής του Συμπαραστάτη. Εφόσον, δηλαδή, μετά από 

δύο ψηφοφορίες, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται στην ίδια ή σε επομένη συνεδρίαση 

του  δημοτικού  ή  περιφερειακού  συμβουλίου,  δεν  επιτυγχάνεται  η  εκλογή  του 

Συμπαραστάτη, τότε πριν τη διενέργεια νέας ψηφοφορίας εκδίδεται προκήρυξη για την 

πλήρωση  της  θέσης,  στην  οποία  μπορούν  να  θέσουν  υποψηφιότητα  τα  ίδια  ή  άλλα 

πρόσωπα ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα 

με την προηγούμενη προκήρυξη».

Στο  Δήμο  Θηβαίων  η  θέση  του  Συμπαραστάτη  του  Δημότη  και  της  Επιχείρησης 

προκηρύχθηκε με την υπ’αριθ.  29….προκήρυξη.  Πλην όμως οι δυο ψηφοφορίες που 

διενεργήθησαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ/λίου, επέβησαν άκαρπες. Για το λόγο τούτο 

με την υπ’αριθ. πρωτ. 3947/24-2-2015 επαναπροκηρύχθηκε η θέση. 

 Η προκήρυξη αυτή (3947/24-2-2015) δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και   οι 

ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης έθεσαν 

κατόπιν  σχετικής  δήλωσής  τους  στο  προεδρείο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τις 

υποψηφιότητες τους.

Υποψήφιοι είναι : 

- Bυλλιώτης Παρασκευάς του Γεωργίου

- Δημόπουλος Γεώργιος του Δήμου

- Διακοπούλου Παρασκευή του Κων/νου

- Κατσάρα Γεωργία του Παρασκευά

- Ματάλα Μαρία του Δημοσθένη

- Μίχας Κων/νος του Χρήστου

- Μπεκρής Αντώνιος του Γεωργίου

- Παπασπύρου Γεώργιος του Ιωάννη

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 

προβούν, με μυστική ψηφοφορία στην επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της 

Επιχείρησης ανάμεσα στους παραπάνω υποψήφιους, λαμβάνοντας υπόψη τα βιογραφικά 

στοιχεία και τα υπόλοιπα έγγραφα τα οποία υπέβαλε ένας έκαστος των υποψηφίων.

Έπειτα  από  την  διαδικασία  της  μυστικής  ψηφοφορίας  για  την  εκλογή  ο  Πρόεδρος 

ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής: 

1. Bυλλιώτης Παρασκευάς του Γεωργίου, έλαβε 6 ψήφους

2. Δημόπουλος Γεώργιος του Δήμου, δεν έλαβε ψήφο

3. Διακοπούλου Παρασκευή του Κων/νου, έλαβε 3 ψήφους
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4. Κατσάρα Γεωργία του Παρασκευά, δεν έλαβε ψήφο

5. Ματάλα Μαρία του Δημοσθένη, έλαβε 16 ψήφους

6. Μίχας Κων/νος του Χρήστου, δεν έλαβε ψήφο

7. Μπεκρής Αντώνιος του Γεωργίου, έλαβε 1 ψήφο

8. Παπασπύρου Γεώργιος του Ιωάννη, έλαβε 2 ψήφους

Επειδή η α’  ψηφοφορία απέβη άκαρπη καθόσον  κανένας από τους υποψηφίους δεν 

συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού 

συμβουλίου ο Πρόεδρος πρότεινε και το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα να 

ακολουθήσει στην παρούσα συνεδρίαση η β’ ψηφοφορία.

Στο  σημείο  αυτό  ο  υποψήφιος  Βυλλιώτης  Παρασκευάς  του  Γεωργίου  ο  οποίος 

συγκέντρωσε 6 ψήφους, έλαβε το λόγο και δήλωσε ότι παραιτείται της υποψηφιότητάς 

του, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκλογή του Συμπαραστάτη.

Στο  σημείο   αυτή  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε  ομόφωνα  τη  διακοπή  της 

συνεδρίασης για 10λεπτά κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. 

Στ.Χαλβατζή, προκειμένου  να διενεργηθούν οι δέουσες διαβουλεύσεις.

Μετά το πέρας της διακοπής, συνεχίστηκε η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι 

τα ονόματα των υποψηφίων που   μπαίνουν σε ψηφοφορία είναι τα παρακάτω : 

- Δημόπουλος Γεώργιος του Δήμου

- Διακοπούλου Παρασκευή του Κων/νου

- Κατσάρα Γεωργία του Παρασκευά

- Ματάλα Μαρία του Δημοσθένη

- Μίχας Κων/νος του Χρήστου

- Μπεκρής Αντώνιος του Γεωργίου

- Παπασπύρου Γεώργιος του Ιωάννη

Έπειτα από την διαδικασία της  β’ μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή, ο Πρόεδρος 

ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής: 

1. Δημόπουλος Γεώργιος του Δήμου, δεν έλαβε ψήφο

2. Διακοπούλου Παρασκευή του Κων/νου, έλαβε 1ψήφο

3. Κατσάρα Γεωργία του Παρασκευά, έλαβε 1 ψήφο

4. Ματάλα Μαρία του Δημοσθένη, έλαβε 26 ψήφους

5. Μίχας Κων/νος του Χρήστου, δεν έλαβε ψήφο

6. Μπεκρής Αντώνιος του Γεωργίου, δεν έλαβε  ψήφο

7. Παπασπύρου Γεώργιος του Ιωάννη, δεν έλαβε  ψήφο
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Κατόπιν  τούτου  ανέφερε  ο  Πρόεδρος   η  κ.  Ματάλα  Μαρία,  Δικηγόρος  στο 

Πρωτοδικείο Θηβών, εκλέγεται Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης για το 

Δήμο Θηβαίων, διότι   συγκέντρωσε   την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 

του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου , ήτοι 26 ψήφους.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

 την εισήγηση του προέδρου, 

 το άρθρο 77 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 

του Ν.3966/2011 και το άρθρο 4 του ν. 4257/2014

 την εγκύκλιο 27230/07.06.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ

 τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3947/24-2-2015 

Προκήρυξη του Δήμου Θηβαίων

 την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

 το  γεγονός  ότι  ο  πληθυσμός  του  Δήμου  υπερβαίνει  τους  20.000  κατοίκους, 

σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. 

 Την υπ’ αριθ. 25/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       

Α. Εκλέγει ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης την κ. Ματάλα Μαρία του 

Δημοσθένη, κάτοικο Θηβών.

Β.  Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

  Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 59/2015.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
       ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
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